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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Экономикалық жүйенің салыстырмалы анализі
Таңдаулы компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат
Дәрістер - 15 сағат
Практикалық /семинарлық сабақтар - 15 сағат
СӨЖ – 120 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 150 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқыту мақсаты экономиканың теориялық негіздерін,
ұйымдардың, өндірісті жоспарлау және басқаруын зерттеу болып табылады,
сонымен қатар қолданбалы техникалық экономикалық және аспап жасау сала
кәсіпорындарындағы ұымдастыру-басқару есептерінің шешімнің жаттығу
дағдыларын игеру.
Пәнді оқыту міндеттері:
- ұтымдылық есептердi шешу;
-

өңдірістік жоспарлауды өңдеу;

-

жаңа техниканың енгiзуiнен экономикалық тиімділігін анықтау,

-

кәсіпорындағы жүйелі ұымдастыру шараларын өңдеу;

-

функционалды ақпараттың басқаруын нақты ұйымдастыру;

өңдірістегі ұйымдастыру-басқару жағдайларын және әртүрлі
экономикалық құбылыстарын пішіндеу, қол астындағы және олардың
әсерiнiң үйлестiрудiң өкiлеттiктi табыс етулерiн,маркетингті зерттеулерін
жүргізу және инновацияны басқаруын аспап жасау өңдірісінде техникалық
-экономикалық негіздерін бағалау және анализдеу болып табылады.

3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзыреттерге қойылатын
талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері;
- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі;
- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты;
- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде түсініктері
болуы;
- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық
жағдайын;
- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеуге;
- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалауға;
- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың
тиімділігін бағалауға;
- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік
босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалауға;
- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған
еңбегін жоспарлауға;
- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын,
капиталдың табыстылығын есептеуге;
- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыруға
икемді болуы;
- презентация өткізу практикалық машықтарды иемденуі қажет.
Пререквизиттер
Аталмыш пәнді игеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде
алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Менеджмент теориясы және тәжірибесі», «Кәсіпорын
экономикасы».
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
«Менеджмент-маркетинг», «Тұрақты даму стратегиясы» пәндерін зерделеуге
және ғылыми-зерттеушілік жұмыстарды орындау үшін қажет.

4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
Сабақ түрлері бойынша
контактлық сағаттар саны
№
Тақырып атауы
Дәріс
Тәжірибе МӨЖ
1 Ғылыми жұмыс жүргізу әдісі және
3
3
24
әдіснамасы
2 Ғылыми жұмыс жүргізу әдісін жоспарлау
3
3
24
3

Экономикалық негізі, экономика зерттеу
жұмысында заңдарды қолдану
4 Ұйымдастыру-экономикалық
механизмді
жоспарлаудың экономикалық үлгілеу
5 Қазақстан Республикасының тәжірибесіне
және әлемдік тәжірибеге сүйене отырып
экономикалық зерттеудің жаңа ғаламдары
Барлығы

3

3

24

3

3

24

3

3

24

15

15

120
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